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aktualności

Uważaj na sprzęt!
Zatrzymani „na podwójnym
gazie”
Pożar w Mesznej
Prawie udana kradzież
Kto zgubił klucze?
Nieszczelny przewód kominowy
przyczyną pożaru
Bitwa na śnieżki zakończona
pobiciem
Wpadły oszustki – specjalistki
od wyłudzania kredytów

sport

Sensacja w Pucharze
CEV! Bielszczanki
ogrywają Włoszki!
[ZDJĘCIA]

We wtorkowy wieczór
w ramach Pucharu CEV
BKS Aluprof we własnej
hali podejmował lidera
włoskiej ligi Yamamay

Busto Arsizio. Bielscy kibice liczyli na kolejną
niespodziankę i się doczekali!

Czy BKS Aluprof ogra lidera
włoskiej ligi?
Nie dla nas Puchar Polski
Sesja fotograficzna Górali

Więcej >>

Po czeskiej stronie

Rodzynki i migdały
w Czeskim Cieszynie

Scena Polska Teatru
Cieszyńskiego
w Czeskim Cieszynie
zaprasza na spektakl
muzyczny „Słodkie

rodzynki, gorzkie migdały” Agnieszki Osieckiej
i Renaty Putzlacher.

Orkiestra jednak nie zagrała
Orkiestra zagra na Zaolziu
Święta po czesku

Więcej >>

wydarzenia

Mistrzostwa na „Dolinach” ab | 28.01.2012 (1754)

Po raz trzeci w Szczyrku odbyły się Mistrzostwa
Bielska-Białej w narciarstwie alpejskim. Choć
największą grupę zawodników stanowili bielszczanie,
to najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych
okazali się narciarze z innych miast.

Piękna słoneczna pogoda, temperatura poniżej zera, doskonale przygotowana
trasa - każda z wymienionych okoliczności nade wszystko raduje miłośników
białego  szaleństwa.  Właśnie  w  takich  warunkach  przyszło  niespełna  setce
uczestników  brać  udział  w  III  Mistrzostwach  Bielska-Białej  w  narciarstwie
alpejskim, które odbyły się w piątek na szczyrkowskich „Dolinach”. 
 

–  Jestem  bardzo  zadowolony  z  przebiegu
kolejnej edycji Mistrzostw Bielska-Białej, która
cieszyła  się  sporym  zainteresowaniem
narciarzy.  W  tym  roku  w  zawodach  udział
wzięło  91  osób,  z  czego  największą  grupę

stanowili  bielszczanie  –  tłumaczy  organizator  zawodów,  Zbigniew
Stanisławski.
 
Być  może  to  była  ostatnia  edycja  zawodów
w  Szczyrku.  Jeśli  wszystko  pójdzie  zgodnie
z planem, to za rok mistrzostwa będą mogły się
odbywać w Bielsku-Białej na stoku Dębowca.  –
Jeżeli  stok  będzie  spełniał  warunki
przeprowadzenia  zawodów,  a  czas  zjazdu  będzie  wynosił  przynajmniej  30
sekund, to można zorganizować zawody na Dębowcu – zapowiada Zbigniew
Stanisławski.
 
Każdy  z  uczestników  biorących  udział  w  zawodach  musiał  wykonać  dwa
przejazdy,  których  czasy  sumowano.  Najszybszym  narciarzem  okazał  się
Damian  Zwardoń  ze  Zwardonia  oraz  Alina  Ombach  z  Nowego  Sącza.
Wszystkie wyniki można znaleźćTUTAJ

Czytane 213 razy
Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: www.super-nowa.pl
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Temat specjalny

Zdenerwowani kierowcy
wyjechali na ulice [FILM]
W niespełna stu polskich miastach odbył się
protest przeciwko wysokim cenom paliw.
Kierowcy skrzyknęli się również w Bielsku-
Białej. Długi sznur samochodów,
poruszających się w żółwim tempie,

zablokował drogi S-1 i DK-1.

Miało być lepiej, jest gorzej
Końcem roku wymieniano anteny na obiekcie
RTON Wisła/Skrzyczne, czego skutkiem były
częste braki sygnału. Uspakajano jednak, że po
ich wymianie sygnał wróci do normy, a nawet się
poprawi. Tak się jednak nie stało. Mieszkańcy

Podbeskidzia są zdezorientowani…

Nie dla ACTA! [ZDJĘCIA]
Likwidacja bielskich szkół przegłosowana
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bielskie osiedla

Żywiecczyzna

felieton

MOIM ZDANIEM

Księgarnia SN

Zebranie
sprawozdawczo-
wyczorcze
w Radzie Osiedla
Mieszka I
Zebranie odbędzie się
w poniedziałek, 13.02.2012,
w Gimnazjum nr 16 przy ulicy
Asnyka.
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Historia
spełnionego
marzenia

Powraca temat
budowy mostu
w Żywcu
CAZ w PUP-ie
Łękawica: Nie będzie
likwidacji szkół

Więcej >>

Wolność w sieci!

Donald Tusk jako
Wodzianka
W cieśninie
Kur wie lepiej
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„ACTA” czyli nowa
forma
totalitaryzmu?!

„Protestujemy
przeciwko bezmyślnej
centralizacji
i ujednolicaniu”
Stereotyp feministki
ma się dobrze
Marek Glogaza: Na
razie ciągle się uczę
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Prezydent skasował dwa procesy

(archiwum)

Twoim zdaniem

Sonda:
ACTA:

jestem ZA
jestem PRZECIW
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